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O jornal do empregado da Caixa

Apesar dos protestos, a “refor-
ma” trabalhista foi aprovada pelo 
Senado na terça-feira, dia 11 de 
julho, e sancionada pelo presi-
dente Michel Temer no dia 13, 
sem que a maioria dos brasileiros 
tenha ideia do que ela realmente 
representa. 

O projeto traz um grande nú-
mero de mudanças radicais nas 
leis trabalhistas que afetarão todos 
os trabalhadores, incluindo os em-
pregados da Caixa.

Não à toa, o Ministério Públi-
co do Trabalho (MPT) e a Asso-
ciação Nacional dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho (Anama-
tra) manifestaram-se contra a 
"reforma". Segundo nota técnica 
emitida pelo MPT, a “reforma” 
possui pelo menos 12 pontos que 
alteram a legislação e ferem direi-
tos constitucionais do trabalhador.

Outras organizações que se 
posicionaram contra a "reforma" 
são: Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB), juízes 
do Tribunal Superior do Trabalho, 
o Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese) e o Centro de 
Estudos Sindicais e de Economia 
(o Cesit, da Unicamp).

Mas, o que muda para o 
empregado da Caixa?

Algumas das mudanças podem 
afetar diretamente os empregados 
da Caixa. A partir da aprovação, 
será permitido rebaixar alguém de 
cargo sem a necessidade de ma-
nutenção das gratificações e adi-
cionais no salário. Também não 
haverá mais incorporação, mesmo 
depois de 10 anos de função.

empresa como descanso, estudo, 
alimentação, interação, higiene 
pessoal e troca de uniforme).

A jornada diária poderá ser de 
12 horas com 36 horas de descan-
so, com limite de 44 horas sema-
nais (ou 48 horas, com as horas 
extras) e 220 horas mensais. E as 
férias poderão ser fracionadas em 

até três períodos, mediante nego-
ciação, desde que um dos perío-
dos seja de 15 dias corridos.

"A intenção do governo é cla-
ra: atacar direitos dos trabalhado-
res e beneficiar os empresários", 
lamentou o diretor-presidente da 
APCEF/SP, Kardec de Jesus Be-
zerra.

A terceirização ampla e ir-
restrita foi liberada por outra lei 
aprovada neste ano, mas a refor-
ma trabalhista detalha os casos em 
que ela será permitida. Os dois 
projetos de lei permitem à empre-
sa terceirizar qualquer atividade, 
inclusive sua atividade principal. 
Na Caixa, a terceirização deixou 
péssimas lembranças da década 
de 1990. Na época, havia tantos 
empregados terceirizados no ban-
co quanto concursados.

Será permitido, ainda, o traba-
lho de mulheres grávidas em am-
bientes considerados insalubres, 
desde que a empresa apresente 
atestado médico que garanta que 
não há risco ao bebê nem à mãe. 
Lembrando que recentemente a 
Caixa tentou retirar a insalubri-
dade dos empregados do penhor.

Para o teletrabalho (o conhe-
cido home office), a reforma diz 
que cabe ao empregador apenas 
“instruir” o trabalhador sobre os 
riscos de doenças e acidentes de 
trabalho. 

Além disso, afirma que a res-
ponsabilidade pela aquisição, ma-
nutenção ou fornecimento da in-
fraestrutura necessária à prestação 
do trabalho remoto (e o reembolso 
de despesas) será prevista em con-
trato escrito.

Também está permitida a fle-
xibilização das horas de descanso, 
que podem ser decididas por acor-
do coletivo. O texto do projeto de 
lei afirma que “regras sobre a du-
ração do trabalho e intervalos não 
são considerados como normas de 
saúde, higiene e segurança”.  Es-
sas atividades também não serão 
consideradas dentro da jornada de 
trabalho (atividades no âmbito da 
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Já reservou sua vaga na próxima 
excursão da APCEF? Está imperdível
Passeio de julho será para a Colônia de Ubatuba, com visita à Paraty e duas saídas

A APCEF/SP leva você para 
um passeio incrível, a Festa Li-
terária Internacional de Paraty 
(Flip).

Vamos colocar o pé na estrada 
e curtir a melhor excursão de to-
dos os tempos, rumo à Colônia de 
Ubatuba, no litoral paulista.

Na programação da viagem 
tem visita à Flip, ao Quilombo 
da Fazenda, na Rodovia Rio/
Santos, e à aldeia Boa Vista, da 

Convênios

Faça aulas de dança 
com descontos 
especiais na capital

A APCEF/SP firmou convênio  
com a Academia Dance 4 All para 
todos os associados que querem 
aprender ou dançar melhor. 

A academia abriu um horário 
exclusivo todas as segundas-fei-
ras, às 18 horas, para associados 
da APCEF e oferece até 30% de 
desconto.

Confira: Academia Dance 4 
All, Rua Domingos de Morais, 
3.077, Vila Mariana, capital, (11) 
2365-0095.

APCEF Indica

Associado tem desconto 
no Thermas dos Laranjais

Associado tem desconto na 
compra de ingressos pelo Bilhe-
teria.com para um dos principais 
complexos turísticos da América 
Latina: o Thermas dos Laranjais.

São 50 atrações como toboá-
guas, pistas de surfe, piscina de 
ressurgência (única do mundo) e 
de sonolência, rio lento de corre-
deiras e parque infantil.

Informações, ligue (11) 3017-
8332 ou escreva para convenios@
apcefsp.org.br.

Esportes

2ª Extreme Trail Run em Avaré terá 
desconto especial para associados

Participe da 2ª Extreme Trail 
Run, corrida realizada em meio à 
natureza que acontecerá em Avaré 
no dia 27 de agosto, domingo. 

Associado tem desconto na 
inscrição da corrida e nos paco-
tes de hospedagem na belíssima 
Colônia da APCEF em 
Avaré (foto).

Será oferecida es-
trutura exclusiva para 
os associados no local 
do evento. Além disso, 
ele poderá retirar o kit 
de participação (chip 
descartável, número 
de peito e camiseta) 

Serão encerradas, dia 20, as 
inscrições para as seletivas dos 
Jogos do Sul e do Sudeste, que 
acontecem em 22 e 23 de julho, 
no clube. Estão previstas partidas 
de modalidades individuais e du-
plas. Nos esportes coletivos, os 
treinos para formação da delega-
ção já acontecem no clube.

Seletivas acontecem 
neste fim de semana

comunidade Indígena Guarani. E 
mais diversão nos aguarda: uma 
festa julina com muita música e 
quitutes típicos promete agitar a 
noite do sábado, na Colônia.

Saídas em 27 de julho, quinta-
-feira, às 7h30 e em 28 de julho, 
sexta-feira, às 19 horas. Inscrições 
até 24 de julho. Vagas limitadas!

Anote na sua agenda: dia 27, 
quinta-feira, serão abertas as re-
servas para o feriado de Finados 
(de 1 a 5 de novembro). Ligue a 
partir das 7 horas no espaço de 
sua preferência e faça a reserva.

Dia 27 abrem reservas 
para feriado de Finados

Comemore o Dia dos Pais na 
APCEF/SP. De 7 a 13 de agosto, 
pai associado titular (acompanha-
do dos filhos) não paga diária em 
Avaré, Campos do Jordão e Uba-
tuba. Aproveite!

Tem promoção para os 
pais no mês de agosto

Vista da cidade de Paraty durante passeio de escuna: uma das atividades previstas na excursão da APCEF

Informações sobre eventos:
(11) 3017-8339 • convites@apcefsp.org.br 

WhatsApp (11) 97612-3900  

diretamente na Colônia. Haverá, 
ainda, transporte gratuito da ro-
doviária de Avaré até a Colônia 
da APCEF/SP e monitoria infantil 
para os acompanhantes que fica-
rem na Colônia. 

Inscrições até 15 de agosto.

A Colônia de Salto Grande 
está fechada, até setembro, para 
receber melhorias. Suarão fecha 
em agosto para manutenção.

Salto Grande e Suarão 
fecham para manutenção

Estão abertas as inscrições 
para o Torneio Preparatório de 
Xadrez, que será realizado no clu-
be em 12 e 26 de agosto, 16 e 30 
de setembro e 14 e 28 de outubro. 

Inscrições até 10 de agosto.

Inscreva-se para Torneio 
Preparatório de Xadrez

Informações sobre eventos:
(11) 5613-5600 • esportes@apcefsp.org.br 

WhatsApp (11) 96334-1276  

Dia dos Pais

Envie sua foto para 
a APCEF e concorra a 
excelentes prêmios

Participe da campanha Repro-
duza com a APCEF/SP seu mo-
mento Pai e Filho.

É só enviar, até 4 de agosto, 
duas fotos de um momento pai 
e filho (ou filha): uma antiga e 
outra, atual, reproduzindo a cena. 
Os prêmios serão vales-presente 
da Netshoes no valor de R$ 500 
para o primeiro colocado; R$ 300 
para o segundo e R$ 200 para o 
terceiro. 

O regulamento completo e o 
formulário para inscrição e envio 
das fotos está disponível no site 
www.apcefsp.org.br.



Caixa reabre PDVE e quer reduzir 
ainda mais o número de empregados

AGENDA

Flip - 1ª saída: excursão para 
Ubatuba e visita à Flip.27
Reservas nas Colônias: 
abertura das reservas, às 7 

horas, para o feriado de Finados.
27

Julho

Flip - 2ª saída: excursão para 
Ubatuba e visita à Flip.28

Funcef

APCEF realiza encontros na capital e no interior para 
debater contencioso e equacionamento

A Caixa anunciou, na sexta-
-feira (14), a volta do Programa 
de Desligamento Voluntário Ex-
traordinário (PDVE). Na primeira 
fase, encerrada em 31 de março, 
a meta da direção da Caixa era 
desligar 10 mil trabalhadores. 
No entanto, segundo a Comissão 
Executiva dos Empregados (CEE/
Caixa), foram 4.645 adesões ao 
plano.

"Os empregados da Caixa 
estão sufocados, extrapolam a 
jornada diariamente e estão com 
problemas de saúde por conta 
do assédio e a situação vai ficar 
ainda pior com a saída de mais 
trabalhadores", explicou o diretor-
-presidente da APCEF/SP, Kardec 
de Jesus Bezerra.

Assim como aconteceu nos 
anos 90, a política do governo é 
de desmonte e enfraquecimento 

do banco com a saída de mais e 
mais trabalhadores.

"A direção da Caixa é incoe- 
rente. Autoriza abrir agências 
mais cedo e aos sábados para dar 
conta do atendimento de quem 
tem direito de sacar o dinheiro 
das contas inativas do FGTS e, 
ao mesmo, faz um plano para in-

centivar a saída de trabalhadores", 
lembrou o diretor-presidente da 
Associação. "Assim como aconte-
ceu na primeira fase do programa, 
não há qualquer sinal de reposição 
de vagas, o que piora as condições 
de trabalho e afeta diretamente o 
atendimento à população", finali-
zou.

Política de desmonte do governo enfraquece o banco e piora atendimento à população

A APCEF/SP convida todos os 
empregados da Caixa - da ativa, 
aposentados e pensionistas - para 
participar de encontros sobre a 
Funcef.

O encontro tem o objetivo de 
debater a situação do fundo de 
pensão, principalmente o equa-
cionamento e o contencioso. 

Em julho, sem explicações, a 
Funcef suspendeu o início do pa-
gamento do equacionamento do 
déficit de 2015. Um dos principais 
fatores do déficit é o contencioso, 
ou seja, o passivo trabalhista ge-
rado pela Caixa, que já representa 
um prejuízo de R$ 2,4 bilhões. 

Esse assunto vem sendo dis-
cutido com o banco há anos. Sem 
avanço, a Fenae, em parceria com 
as APCEFs, decidiu mobilizar a 
categoria por meio da campanha 
Contencioso: essa dívida é da 
Caixa, lançada em junho.

Confira a agenda de encontros 
e participe:

 
Capital

Dia 9 de agosto, quarta-feira, 
os empregados da Caixa reúnem-
-se na sede da APCEF, centro da 
capital. São duas turmas: 14 horas 
e 18h30.

Inscrições até 24 de julho pelo 
(11) 3017-8339 ou convites@ap-
cefsp.org.br. No dia do evento, 
traga 1 quilo de alimento não pe-
recível que será doado para enti-
dades carentes.

Interior
No Sindicato dos Bancários 

de Catanduva, Rua Pernambuco, 
156, Centro, o encontro será dia 
23 de agosto, quarta-feira, às 19 
horas.

Em 24 de agosto, quinta-fei-
ra, tem reunião na agência 19 de 

Agosto

Workshop de mídias 
sociais: na sede, às 13h30.4
Encontro em Defesa da 
Funcef: na sede, às  

14 horas e 18h30.
9

Reunião sobre Saúde 
Caixa: conversa sobre 

utilização e funcionalidade do plano 
com a Gipes, às 14 horas, na sede.

26

Festa julina na  
Colônia de Suarão22

Encontro sobre a Funcef: 
19 horas, no SEEB 

Catanduva.
23

Encontro sobre a Funcef: 
9h30, na agência 19 de 

Março, em São José do Rio Preto.
24

Encontro sobre a Funcef: 
11 horas, 15h30 e 18 horas, 

na SR São José do Rio Preto.
24

Encontro sobre a Funcef: 
9h30, na agência São José 

do Rio Preto.
25

Encontro sobre a Funcef: 
19 horas, no Sindicato dos 
Bancários de São José do 

Rio Preto.

25

Extreme Trail Run, em 
Avaré.27

Está aberta a votação popular 
do Talentos Fenae/APCEF 2017. 

Os votos recebidos pelo site e 
pelo Facebook serão somados às 
notas atribuídas pelo júri técnico.

Acesse o site www.fenae.org.
br/talentos e vote.

Participe da votação 
popular do Talentos. 
Cada voto conta

Fenae

Março, São José do Rio Preto, às 
9h30. No Auditório da SR São 
José do Rio Preto, o encontro 
também está agendado para 24 
de agosto, quinta-feira, às 11 horas, 
15h30 e 18 horas.

Na sexta-feira, 25 de agosto, 
o encontro acontece às 9h30 na 
agência São José do Rio Preto 
e às 19 horas, no Sindicato dos 
Bancários de São José do Rio 
Preto, Rua Coronel Spínola de 
Castro, 3.065, Centro.

Conecef
No Congresso Nacional dos 

Empregados da Caixa (Conecef) 
deste ano - realizado no início 
de julho - foram aprovadas reso-
luções que buscam defender os 
direitos dos empregados.

No caso da Funcef, entre as 
reivindicações aprovadas estão 
a democratização da Fundação 
(contra o PLP 268/2016, que re-
duz a representação dos emprega-
dos, pelo fim do voto de Minerva 
e apoio ao PLP 84/2015, que es-
tabelece a paridade em todos os 
órgãos de gestão); acesso à infor-
mação e cobrança da responsabi-
lidade da Caixa no contencioso.
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Apartamentos
• Vd., na Vila Mariana, capital, próx. à estação 
Ana Rosa do metrô, 3 dorms., 2 wc, dep. de 
emp., 2 vagas. Suely, (11) 99989-4513. 
• Vd., kit, República, capital, Av. Ipiranga, 200 
m do metrô, 40 m2, reformado. R$ 260 mil 
(cond. R$ 280). Sandra, (11) 95966-6359  / 
Cecília, (11) 98251-2764. 
• Vd., Perdizes, capital, Rua Bartira, 654, 79 
m2, próx. à PUC, mobiliado, 3 dorms., prédio 
c/ 12 andares, sem garagem. Aceita financia-
mento. Wilson, (11) 97103-2026 (WhatsApp) / 
wilson.esteves@terra.com.br. 
• Alugo, Saúde, capital, Av. Itaboraí, 46, próx. 
metrô, 70 m2, 2 dorms., sacada, andar alto, 1 
vaga. R$ 1.700. Carlos, (11) 96199-5689 (Vivo) 
/ 98508-6572 (Tim) ou 2628-4691  (tarde/noi-
te) / c.a.p.tavares@terra.com.br.

Casas
• Vd., próx. ao metrô Ipiranga, capital, 10 x 
25 m, 3 dorms. (1 suíte c/ hidro e 2 chuvei-
ros), sala 2 ambs., 2 wc, edícula c/ banheiro, 
3 caixas d’água, jardim, corredor, quintal c/ 
árvores, 3 vagas (1 coberta). R$ 850 mil. Estu-
da proposta. Cristina, (11) 96426-7616 (Tim). 

Sobrados
• Vd., Itu, 300 m2, 222 m2 a. ú., 4 dorms., sala 
2 ambs., sala de jantar e tv, lavand., área de 
lazer c/ churrasq., spa p/ 5 pessoas, quintal, 
jardim, 4 vagas. Rita ou Patrícia, (11) 99897-
7176 / 97425-5629 (com.). 

Terrenos
• Em Paranapanema, cond. Riviera de San-
ta Cristina XIII, lote 13/Q IA, 450 m2, clube 
náutico, restaurantes, piscinas, quadras, segu-
rança e portarias. Doc. em ordem. R$ 21 mil. 
Estuda proposta. Margarida, (11) 99464-9903/ 
(19) 3835-7525.
• Em Bragança Paulista, 5 km do Bragança 
Garden Shopping, 600 m2, loteamento fecha-
do, plano. R$ 150 mil. Marcia, (11) 99964-6353 
/ caramaschi12000@yahoo.com.br. 

Veículos
• Jipe Gurgel, 1985, bege, teto rígido, fibra, 
gasolina, catalisador, guincho-catraca, teto so-
lar, tração positiva, engate-bola para barco ou 
carreta, manual, motor Volks. Doc. ok. R$ 10 
mil. Cristina, (11) 96426-7616 (Tim). 

• Hilux CD 4X2 SR, 2013, 15 mil km, flex, 
automática, cinza, ar-cond., direção, única 
dona, IPVA 2017 pago. Renato, (11) 3201-
6266 (das 14 às 20 horas) / 99582-6443 /
renatonunes2000@yahoo.com.br

Permutas
• Sérgio Rogério Américo, ag. Juscelino Ku-
bitschek, deseja permuta ou triangulação co-
mo técnico bancário para SR Santana. Contato: 
(11) 96084-2424. 

Casa em Maresias 
Aluga, para temporada e fins de semana, 
p/ 8 pesooas, 2 dorms., sala ampla, cozinha 
americana, piscina, churrasqueira. Fins de 
semana, R$ 200 (diária). Feriados prolon-
gados, R$ 250 (diária). Fátima, (11) 97952-
0588 / faty_n@hotmail.com.

Para anunciar, envie e-mail para

classificados@apcefsp.org.br
Os produtos / serviços anunciados neste jornal 

são de responsabilidade do anunciante.

Nossa história 
em 110 manchetes

A cada edição do jornal APCEF em Movimento, você poderá recordar 
momentos importantes das lutas dos empregados da Caixa. Acompanhe!

O Programa de Incentivo ao Desligamento (PID) lançado 
naquele ano fez muitos empregados pensarem que era uma 

excelente oportunidade. No entanto, o programa possuía 
mais desvantagens que vantagens e a APCEF/SP alertou 

sobre o desrespeito que uma proposta dessas representava 
aos trabalhadores do banco.

“APCEF obtém documento da 
administração e confirma: 

PID traz poucas vantagens"
janeiro de 1996

Discutir os problemas do Saúde Caixa só é possível se os 
empregados souberem os números corretos. Em 2012, a Caixa 

apresentou os dados referentes ao superávit do plano, no entanto, 
os representantes dos empregados questionaram os números que 

só foram recalculados depois de muita pressão.

"Após pressão, Caixa 
concorda em refazer os 
cálculos do superávit"

fevereiro de 2012

No #tbt desta semana, a gente relembra a excursão para a 
Colônia de Ubatuba, litoral norte, em 2014. Associados da ativa e 

aposentados curtiram dias de descanso no espaço da Associação e, 
também, visitaram a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip).

Imagens

Para ver mais fotos, acesse www.apcefsp.org.br ou www.facebook.com/apcefsp

Associados visitam a Pinacoteca de São Paulo


